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1057 Kalestick 

Tanımı

— Havanın nemi ile sertleşen, kullanıma hazır, anında 

tutunma sağlayan, tek bileşenli poliüretan sprey 

yapıştırıcıdır.

Uygulama Alanları

— Isı yalıtım levhalarının (XPS-EPS) ve dekoratif 

amaçlı söve gibi yapı elemanlarının yapıştırılmasında 

kullanılır.

Özellikleri

— Her türlü hava koşullarına dayanıklıdır.

— Kullanıma hazır olup, kolay ve hızlı uygulanır.

— Anında tutunma sağlar ve 20 dakika içerisinde 

kürleşir.

Uygulama Talimatı

— Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat 

ediniz. Yüzeyi yapışmayı önleyecek kalıntılardan 

arındırınız. Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar 

varsa TAMİRART ile düzeltiniz.

— Kuru yüzeyler işleme başlamadan önce 

nemlendirilmelidir.

— Tüp kullanılmadan önce 30 kere çalkalanmalıdır.

Düşük sıcaklıktaki tüpler oda sıcaklığında 20 dakika 

bekletilmelidir.

— Tüpün üzerindeki kapak çıkarılıp köpük tabancası 

çevrilerek KALESTICK sabitlenir.

— Köpük çıkışı 3 cm genişlikte ayarlanarak 

uygulanacak levhanın kenarlarından 2 cm içeride 

şerit halinde sıkmaya başlanır. Levhanın ortasına 

kenar çerçeveye paralel olarak bir şerit daha köpük 

uygulanmalıdır.

— Köpük sıkıldıktan sonra 3-4 dakika kadar beklenir 

ve daha sonrasında uygulanacak alana yapıştırılır.

— 15-20 dakika içerisinde düzeltme yapılatbilinir.

Uyarılar

— Göz ve cilt ile temasından kaçının.

— Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

— İyi havalandırılan yerlerde kullanın.

— Gaz buharını içinize çekmeyin. 

— Ürünü kullanırken sigara içmeyin.

— Daha ayrınlı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna 

başvurunuz.

Depolama

— Serin ve kuru yerde depolanmalıdır.

— Açılmış ambaj daha sonra kullanım için iyi 

temizlenerek saklanmalıdır. Saklanılan ürün kısa bir 

süre içerisinde tüketilmelidir.

— 5 °C ile 25 °C arasındaki sıcaklıkta depolanmalıdır.

Ambalaj

— 750 ml sprey tüp.

— Kutu miktarı: 750 ml x 12 adet.

Teknik Özellikleri (23°C, %50 Bağıl nem)

Genel Bilgiler

Görünüm Pembe köpük

Raf Ömrü Açılmamış ambalajda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Sıcaklığı (+5°C) - (+35°C)

Kabuklaşma Süresi  < 10 dak.

Kesilebilirlik Süresi  < 30 dak.

Düzeltme Zamanı 15-20 dakika

Tüketim 15-175ml/m2

Sıcaklık Dayanımı (-40°C) - (+100°C)

Poliüretan Esaslı Sprey Yapıştırıcı

YENİ
ÜRÜN
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Köpük sıkılmaya başlamadan önce homojen bir şekilde 30 kere çalkalanmalıdır. Düşük sıcaklıktaki tenekeler kullanmadan önce oda sıcaklığında 20 dk bekletilmelidir. Tüpün 

üzerindeki kapak çıkarılıp Köpük tabancası çevrilerek KALESTICK sabitlenir. Köpük çıkışı 3 cm genişlikte ayarlanarak uygulanacak levhanın kenarlarından 2 cm içeride 

şerit halinde sıkmaya başlanır. Levhanın ortasına kenar çerçeveye paralel olarak bir şerit daha köpük uygulanmalıdır. Köpük sıkıldıktan sonra 3-4 dk kadar beklenir ve daha 

sonrasında uygulanacak alana yapıştırılır. 15-20 dakika içerisinde düzeltme yapıla bilinir.

Levhanın kenarlarına çerçeve şeklinde ve 
levhanın ortasına parelel olarak poliüretan 
köpük uygulanır. 

3-4 dakika kadar beklenir ve daha sonrasında 
uygulanacak alana yapıştırılır.

15-20 dakika içerisinde düzeltme yapılabilinir.

Kale Isı Yalıtım Levhalarının Kalestick ile Yapıştırılması


